
 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

Prawa wolontariusza: 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu.  

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub 

innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli 

zastępować pracownika.  

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej 

pracy.  

6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach 

przejazdu związanych z wykonywaną pracą.  

7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.  

8. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 

9. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.  

10. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.  

 

 



Obowiązki wolontariusza: 

1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.  

2. Dla uczniów, którzy chcą otrzymać zaświadczenie, wolontariat trwa dwa 

lata. Uczniowie będący w siódmej klasie, chcący przystąpić do Szkolnego 

Klubu Wolontariatu zgłaszają swoją chęć przystąpienia do 30 września. 

3. Pozostali uczniowie mogą przystąpić do wolontariatu lub zrezygnować       

w odpowiednim dla siebie czasie, przy czym czas pracy w wolontariacie nie 

jest ściśle określony, wówczas uczeń nie otrzymuje zaświadczenia. 

4. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Pracy Wolontariusza. Karta 

pracy powinna zostać oddana przez wolontariusza do dnia 15 września 

każdego roku. 

5. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, 

szkoleniach, warsztatach i pracach SKW (po dwóch nieobecnościach na 

spotkaniu członka wolontariatu, w ciągu roku szkolnego, wolontariusz może 

zostać skreślony z listy Szkolnego Klubu Wolontariatu, nie wliczamy 

nieobecności, kiedy ucznia nie ma tego dnia w szkole).  

6. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

7. Wolontariusz jest zobowiązany do przeprowadzenia jednej akcji z własnej 

inicjatywy (przy czym może działać w grupie do 7 osób).  

8. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za 

swoją pracę.  

9. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać 

kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.  

10. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:  

a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;  

b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;  



c) zasada troski o los słabszych;  

d) zasada równości;  

e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.  

10. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za 

nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza i innych 

obowiązujących regulaminów w naszej Szkole. 

11. Wolontariusz może zostać skreślony z listy SKW, jeżeli będzie otrzymywał w 

ciągu roku szkolnego negatywne uwagi, które będą świadczyły o nieodpowiednim 

zachowaniu wobec drugiego człowieka (dyrektor, nauczyciel, pracownik szkoły, 

uczeń). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kodeks etyczny wolontariusza: 

1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.  

2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany             

o wartości tego, co robisz.  

3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.  

4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać 

się, że mają swoje uzasadnienie.  

5. Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól,              

by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, 

bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.  

6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.  

7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji        

i pracy.  

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą 

satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.  

9. Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to,   

co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.  

10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na 

własną rękę jest mało skuteczny. 

 

 

 

 


